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  مقدمة -والًأ
             م هذا التقرير إىل اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي عمـالً بقـرار اجلمعيـة              يقدَّ  -١

وهو يقدم حتليالً حلالة حقـوق      . ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٤١العامة  
  . حقوق اإلنسان غري القابل للتجزئة واملترابط واملتشابك مجيعاإلنسان للمسنني يف ضوء طابع

  معلومات أساسية  -ثانياً  
متثل شيخوخة السكان واحداً من أهم التحوالت الدميغرافيـة يف القـرن احلـادي                -٢
يكون فيها عدد األطفال أقـل      س اإلنسانية نقطة    ستبلغوللمرة األوىل يف التاريخ،     . عشرينوال

 يف  ١٠نسبة  أو   مليون شخص،    ٧٠٠ فإنوعلى الصعيد العاملي،    . من عدد املسنني يف العامل    
 ٢٠٥٠وحبلـول عـام     .  عاماً من العمر   ٦٠املائة من سكان العامل، يبلغون بالفعل أكثر من         

وخالفاً للتـصور   .  يف املائة أو قرابة ملياري شخص      ٢٠لعاملية لتصل إىل     النسبة ا  ستضاعف
  :الشعيب السائد فإن مجيع املناطق ستواجه أعداداً متزايدة، وذلك على النحو التايل

 عدد األشـخاص يف     يبلغستسجل أسرع زيادة يف أفريقيا حيث يتوقع أن           )أ(  
، أي تقريباً أربعة أضـعاف      ٢٠٥٠حبلول عام   شخص   مليون   ٢١٥ عاماً أو أكثر     ٦٠سن  

 ١١ إىل   ٢٠١٠ يف املائة من إمجايل السكان يف عام         ٥األرقام احلالية، وستتضاعف النسبة من      
  ؛٢٠٥٠يف املائة يف عام 

، فإن املنطقة يف طريقها إىل      من الشبان يف حني أن سكان غريب آسيا يظلون          )ب(  
يف  ،أكثر سنة أو    ٦٠لغني من العمر    لسكان البا توقع أن يتجاوز عدد ا    وُي. الشيخوخة بسرعة 

 يف  شخص مليون   ٦٩، ليصل العدد إىل     و عليه اآلن  أربعة أضعاف ما ه    ،األربعني سنة املقبلة  
 يف املائة   ١٩أكثر إىل   ف ٦٠ ترتفع نسبة األشخاص البالغني من العمر        توقع أن  ويُ .٢٠٥٠عام  

  ؛٢٠٥٠حبلول عام 
 يف املائة من سكان العامل املسنني   ٥٩تأوي منطقة آسيا واحمليط اهلادئ نسبة         )ج(  
ر أن يزداد عدد املسنني يف هذه املنطقة ثالث مرات يف األربعني سـنة              ويقدَّ. ٢٠١٠يف عام   

           مليار شـخص حبلـول     ١,٢٥ إىل   ٢٠١٠ مليون شخص يف عام      ٤١٤املقبلة، لريتفع من    
 إمجـايل   من بني  فأكثر    عاماً ٦٠ستتجاوز نسبة األشخاص البالغني من العمر       و. ٢٠٥٠عام  

 يف املائة إىل ١٠سترتفع من نسبة أي أهنا ، ٢٠٥٠ و٢٠١٠السكان الضعف يف الفترة ما بني 
   يف املائة؛٢٤نسبة 

توجد اجتاهات مماثلة يف أمريكا الالتينية والكارييب حيث ستتجاوز نـسبة             )د(  
، ٢٠٥٠ و ٢٠١٠   عاماً فأكثر الضعف يف الفترة ما بـني        ٦٠األشخاص البالغني من العمر     

  ؛ مليون شخص١٨٨ يف املائة فتبلغ ٢٥ إىل ١٠لترتفع من 
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           تعد أوروبا أكرب عدد من السكان املسنني يف مجيع املنـاطق الرئيـسية يف               )ه(  
وستظل أوروبا  . ٢٠٥٠ مليون شخص حبلول عام      ٢٣٦ وينتظر أن يبلغ عددهم      ٢٠١٠عام  

 يف  ٣٤ري التوقعات إىل أن نسبة املسنني سـترتفع إىل          تعد أكرب السكان سناً يف العامل، إذ تش       
  .)١(٢٠٥٠املائة يف عام 

. وتعترب هذه األرقام مبفردها سبباً وجيهاً إليالء عناية خاصة لألشـخاص املـسنني              -٣
حقوق اإلنسان للمسنني رجاالً ونساًء واالستجابة      حالة  نظر إىل   الفآثارها تزداد ضخامة عند     

يف غائبـة   وغالباً ما تكون حقوق اإلنسان لألشـخاص املـسنني          . اناهتماحملدودة واجملزأة ملع  
ومل يدرج إال عدد ضئيل من الدول       . السياسات العامة صنع  التشريعات الوطنية والدولية ويف     

 ضمان الوصـول  فحة التمييز والعنف أو يف برامج مكاتحول الدميغرايف اهلام يف محالت  هذا ال 
. عدد قليل فقط من اجملـاالت      ىلباإلشارة إ ا ما أردنا االكتفاء     املالئم للخدمات واملرافق، إذ   

املستوى الدويل، على الرغم مـن      على   حقوق اإلنسان للمسنني نادراً ما تلقى صدى         وحالة
حفنة  ومل تقم إال. سوء املعاملةيف اآلراء حول شدة تعرضهم لإلمهال والعزل و     الواسع  التوافق  

ومل تـضع    ،املسنني على مدى األعـوام    بالعناية  تكريس  بمن آليات حقوق اإلنسان الدولية      
 التوجيهات واألدوات اليت يستلزمها وجود مثل هذه    ،من اجلهات الفاعلة  وغريها  لحكومات  ل

أكثر من ذلك هـو أن املـسنني نـساًء          يبعث على القلق    ومما  . كبرية من السكان  الشرحية ال 
نسان وتتطلب محاية حمددة بوضوح،     فئات تواجه انتهاكات حلقوق اإل    كورجاالً قد أُدرجوا    

  . إال أن سبل االنتصاف الفعلية والضمانات نادرة
ويف . ومل يبدأ اجملتمع الدويل إال مؤخراً االهتمام باملسنني من منظور حقوق اإلنسان             -٤

، أنشأت اجلمعية العامة فريقاً عامالً مفتوح العـضوية معنيـاً           ٢٠١٠ديسمرب  /ألولاكانون  
وهذا هو أول حمفـل دويل علـى        .  تعزيز محاية حقوق اإلنسان للمسنني     بالشيخوخة لغرض 

وتتمثل واليته يف النظر يف اإلطار الدويل القائم وثغراته وسبل سـد            . اإلطالق له هذا التركيز   
يف جدوى وضع مزيد من الصكوك واختـاذ        ، عند االقتضاء،     النظر هذه الثغرات، مبا يف ذلك    

وقد أدخل الفريق العامل، أثناء دورتيـه       ). ٦٥/١٨٢ة العامة   قرار اجلمعي (التدابري  مزيد من   
وقـد  .  للتالقح هذه املسائل، متيحاً الفرصة   على  ، بعداً أقاليمياً    ٢٠١١ يف عام    املوضوعيتني

 الثغرات املعياريـة والثغـرات يف       :نظام احلماية الدويل هي   حدد أربعة أنواع من الثغرات يف       
  .)٢(لثغرات يف التنفيذاملعلومات، والثغرات يف الرصد، وا

فاللجنـة  .  ظهرت بعض االستجابات اإلقليمية فيما يتصل هبـذه املـسألة          ،وباملثل  -٥
األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، من خالل فريقها العامل املعين باملـسنني واألشـخاص            

  تقدماً ملحوظاً يف صياغة بروتوكول للميثـاق األفريقـي،         تذوي اإلعاقة يف أفريقيا، أحرز    
__________ 

          بالـشيخوخة  انظر تقرير األمني العام، الدورة الثانية الستعراض وتقييم خطة عمل مدريد الدولية املتعلقـة              )١(
 .E/CN.5/2012/5، ٢٠٠٢لعام 

 ./http://social.un.org/ageing-working-group: للمزيد من املعلومات انظر املوقع التايل )٢(
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وتقوم منظمة الدول األمريكية حالياً بإعداد مشروع اتفاقيـة         . )٣(٢٠١٢ يف عام    ستنظر فيه 
وبـدأ  . )٤(٢٠١٣-٢٠١٢يف الفترة   فيه  بشأن حقوق اإلنسان للمسنني من املقرر التفاوض        

حقوق اإلنسان للمسنني، كما كلفتـه      جملس أوروبا يف صياغة صك غري ملزم بشأن تعزيز          
           حلقوق اإلنسان والذي من املتوقع أيضاً أن يـتم التفـاوض فيـه يف               التوجيهية بذلك جلنته 

  .)٥(األعوام القادمة
، ركز تقرير األمني العام عن متابعة اجلمعية الثانيـة للـشيخوخة            ٢٠١١ويف عام     -٦
)A/66/173 (         وشـدد  . للمرة األوىل وبشكل كلي على حالة حقوق اإلنسان الراهنة للمسنني

غري الالئقـة؛ والتمييـز     العيش   وظروف   ،الفقر: بعة جماالت قلق رئيسية هي    التقرير على أر  
  .املتصل بالسن؛ والعنف وسوء املعاملة؛ واالفتقار إىل تدابري وآليات وخدمات خاصة

 غري الالئقة،   العيشوشدد األمني العام، من بني خمتلف مشاغله، على الفقر وظروف             -٧
ة، وقلة إمكانية الوصـول إىل امليـاه        املزمنة غري املعاجلَ  أي التشرد، وسوء التغذية، واألمراض      

والعالج،  األدويةاآلمنة الصاحلة للشرب واملرافق الصحية، وعدم القدرة على حتمل تكاليف           
وعدم ضمان الدخل، بوصفها من أشد حتديات حقوق اإلنسان إحلاحاً بالنـسبة للمـسنني              

ضاء مبستوى املعيشة املنخفض نسبياً لدى كبار       وأشار التقرير إىل إقرار الدول األع     . واملسنات
السن باملقارنة مع شرائح أخرى من السكان، مبا يف ذلك الثغرات القائمة بني الرجل واملرأة،               

  . وسكان املدن واألرياف وسكان الضواحي واألحياء الفقرية
وألغراض حقوق اإلنسان ليس السن جمرد إشارة رقمية وإمنا هو بـاألحرى بنيـان          -٨

. اجتماعي يقوم على العادات والتقاليد وعلى اإلدراك للدور الذي يلعبه الشخص يف جمتمعه            
وأمام االرتفاع اهلائل يف متوسط العمر املتوقع عند الوالدة أصبح يتعني على اجملتمعـات أن               

ونوعية احليـاة   . تعيد تعديل فهمها للمسامهة اهلامة اليت يقدمها األفراد مع تقدمهم يف السن           
عاماً قد خيتلف    ٨٠ أو   ٧٠ أو   ٦٠ الشخص البالغ من العمر      يلعبهدور االجتماعي الذي    وال

ن التصورات اليت تقوم عليها خمتلف املفاهيم القانونية واالجتماعية من قبيـل            اختالفاً كبرياً ع  
   سن التقاعد اإللزامي، والقيود املفروضة من حيث السن على الوصول إىل املوارد اإلنتاجيـة             

 اسـتخدام   ممكناًويف هذا السياق، مل يعد      . تأمني أو األهلية القانونية يف ممارسة احلقوق      أو ال 
  .االعتماد على الغريالسن وحده كمربر للمرض أو اخلطر أو 

 ضـعف   فأوجه. وسبب تعقيد إجياد تعريف للمسنني يرجع جزئياً إىل هذه العوامل           -٩
وذهنية أو إعاقة نامجة عن الشيخوخة،      أوضاع مادية    نتيجةوهشاشة املسنني ميكن أن تكون      

ولكن من احملتمل أن تكون أيضاً نتيجة عوائق سببها تصورات اجملتمع وتفاعل الفـرد مـع                
العائلي وجمموعات اآلليات املتاحـة أو غـري         الوسطهناك عوامل عديدة من قبيل      و. حميطه

__________ 

 .٢٠١٠مايو / أيار٩ ACHPR/Res143 (XXXXV)لالطالع على قرار اللجنة األفريقية انظر الوثيقة  )٣(
 .AG/RES. 2654 (XLI-O/11)مريكية، انظر قرار اجلمعية العامة ملنظمة الدول األ )٤(
 .‘١‘٢٦، الفقرة CDDH(2011)R73انظر جملس أوروبا، اللجنة التوجيهية حلقوق اإلنسان، الوثيقة  )٥(
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منة، والرعاية املرتلية،  املتاحة لشخص ما يف جماالت خمتلفة مثل تشخيص ومعاجلة األمراض املز          
 االقتصادية، غالباً ما تلعب دوراً      -واإلعالم، واملشاركة، واألوضاع اجلنسانية أو االجتماعية       

احلياة بكرامـة يف سـن      جند أنّ   واليوم  . حيوياً فيما يعيشه الفرد من جتارب فريدة خاصة به        
رسة األفراد جلميع حقوق    لضمان مما القائمة  الشيخوخة ميكن أن حتددها التدابري والسياسات       

ويواجه اجملتمع الدويل نقصاً هائالً يف      . اإلنسان ومتتعهم هبا، أكثر مما حيددها تقدمهم يف السن        
حتديد ووضع آليات لالستجابة ملفاهيم أحدث وأوضح للشيخوخة والكرامة واإلدمـاج، يف            

وهناك . لضعف والتمييز  فيه أيضاً باحلاجة إىل مزيد من احلماية من أوجه ا          ُيسلّمالوقت الذي   
 عاماً وإىل حتليل متعدد     ٦٠حاجة ماسة إىل بيانات مصنفة حبسب شرائح السكان فوق سن           

  .االختصاصات يعكس تنوع ما يواجهه كبار السن من مسائل

  الصكوك الدولية القائمة  -ثالثاً  
           لقد ظلت مسألة الشيخوخة مدرجة على جدول األعمال الـدويل طـوال أكثـر               -١٠
، كـان هنـاك     ١٩٨٢ومنذ اعتماد خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة لعام         .  عاماً ٣٠من  

وجاء تركيزها علـى  .  املتغرية إىل استحداث استجابة للدميغرافياتوافق يف اآلراء حول احلاجة   
احلقوق " أنّتأكيد  أعاد  اجلوانب اإلمنائية للشيخوخة، ولو أن بيان تعهد عاماً حبقوق اإلنسان           

ساسية وغري القابلة للتصرف املكرسة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان تنطبـق كليـاً       األ
بعض صكوك اإلعالنات، ومن بينهما مبادئ األمم       و". وبشكل غري منقوص على الشيخوخة    

 وخطة عمـل مدريـد الدوليـة    ،١٩٩١ اليت اعتمدت يف عام   ،املتحدة املتعلقة بكبار السن   
، قد تعهدت أيضاً بالقضاء على التمييز القائم على         ٢٠٠٢ عام اليت اعتمدت يف     ،للشيخوخة

  .تعزيز حقوق اإلنسان للمسننيب و،السن
لشيخوخة، اليت مـرت عـشرة      بشأن ا وتظل خطة عمل مدريد الدولية غري امللزمة          -١١

وتعطي خطة عمل مدريد    . أعوام على اعتمادها، الصك الدويل الوحيد املكرس لكبار السن        
سيما الصحة والبيئة التمكينية والداعمة      خة األولوية للقطاع االجتماعي، وال    الدولية للشيخو 

جدال فيه، فإن هـذا      ويف حني أن التأثري اإلجيايب خلطة مدريد خالل هذا العقد ال          . للمسنني
ينص على مسائل هامـة مـن    فهو ال. يوفر إطاراً شامالً حلقوق اإلنسان للمسنني   الصك ال 

 ، التساوي أمام القـانون وعـدم التمييـز        املثالمنها على سبيل    مسائل حقوق اإلنسان، و   
والوصول إىل سبل انتصاف فعالة، وعدم التعرض للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملـة أو               

ينظر تنفيذ خطة العمـل بـشكل منـهجي يف           وال. العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
وباإلضافة إىل .  صكوك حقوق اإلنسان الدولية الروابط بني التزامات الدول األطراف مبوجب     

ينص هذا الصك على آليات مستقلة للرصد واملساءلة لتقييم التقدم احملرز يف تنفيـذه             ذلك ال 
  .تقييماً كلياً
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ن إ مث   . للمـسنني  ملزم يف جمال حقوق اإلنسان مكـرس      يوجد أي صك دويل      وال  -١٢
ويف . )٦(يز نادرة يف املعاهدات القائمـة     سبب من أسباب التمي   كصرحية إىل السن    ال اتاإلشار

") خـر مركز آ(" استخدام الفئة املفتوحة     بعض احلاالت اضطرت هيئات رصد املعاهدات إىل      
تقم هيئات حقوق اإلنسان الدوليـة بعمـل         ومل. للنظر يف املسائل ذات الصلة بالشيخوخة     

للحاالت اليت متس وتطرقت بعض آليات رصد املعاهدات  . املسنني طوال أعوام  منهجي بشأن   
املسنني، وذلك حتديداً باالستناد إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            
والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه           

ؤخراً اتفاقية القضاء علـى     من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وم          
  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

رصد املعاهدات الضوء على تطبيـق      لآليات  تعليقان عامان صادران عن     وقد سلط     -١٣
 ١٩٩٥ ، ويف عام  أوالً. معاهدات حقوق اإلنسان على املسائل األساسية املتعلقة بكبار السن        

ية واالجتماعية والثقافية بشأن احلقـوق      للجنة احلقوق االقتصاد  ) ١٩٩٥(٦قدم التعليق رقم    
االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن تفسرياً مفصالً لاللتزامـات احملـددة للـدول             
األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فيما يتعلق بكبار            

يزال يوفر أمشل توجيـه       إال أنه ال   ١٩٩٥ ولو أن هذا التعليق العام قد اعتمد يف عام        . السن
بشأن كبار السن خبصوص حقوق من قبيل احلق يف الصحة، واحلق يف مستوى معيشي الئق،               

  .مبا يشمل الغذاء والسكن والعمل والضمان االجتماعي
ثانياً، اعتمدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة التوصـية العامـة                 -١٤
وسلمت اللجنة . ٢٠١٠  اإلنسانية، يف عام  أن املسنات ومحاية حقوقهن   بش) ٢٠١٠(٢٧ رقم

ودعت التوصية إىل بذل     . املسنات علىبالطابع العام للشيخوخة والتأثري غري املتناسب للتمييز        
جهود ذات شأن ملراعاة املسنات كأولوية يف السياسات العامة؛ واختاذ تدابري مؤقتة خاصـة              

احلياة؛ وتعزيز الصكوك القانونية حلماية حقوق املـسنات        احي  منلضمان املشاركة يف مجيع     
 اليت تنتهك حقوقهن؛ ومجـع البيانـات      والعاداتمبوجب االتفاقية؛ وإلغاء القوانني واللوائح      

  .ذات الصلة وحتليلها ونشرها
 نظر اثنان من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة يف حالة املسنني             ،وباملثل  -١٥

اخلبرية املستقلة املعنيـة    ص دراسات مواضيعية تتعلق بوضعهم بشكل حصري، ومها         بتخصي
واملقرر اخلاص املعـين    ) A/HRC/14/31 (٢٠١٠ مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع يف عام      

__________ 

 مـن بـني     ٧يف املادة   " السن"االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم تدرج            )٦(
) ب(٢٥ذوي اإلعاقة فتتضمن إشارات إىل املسنني يف املـادة          أما اتفاقية حقوق األشخاص     . أسباب التمييز 

 بشأن توفري مستوى معيشي الئـق ومحايـة اجتماعيـة،           ٢٨من املادة   ) ب(٢الفقرة  ويف  بشأن الصحة،   
واتفاقية القضاء  .  بشأن تدابري احلماية املراعية للسن     ١٦واملادة  إمكانية اللجوء إىل القضاء      بشأن   ١٣ واملادة

ال التمييز ضد املرأة تتضمن إشارة إىل الشيخوخة فيما يتصل بالتمييز يف التمتـع بـاحلق يف               على مجيع أشك  
 .١١من املادة )  ه(١الضمان االجتماعي يف الفقرة 
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 ٢٠١١ حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية يف عـام              
)A/HRC/18/37.(  

آلية حلقوق اإلنسان، وهي االستعراض الدوري الشامل، قد أكملت مؤخراً     وأحدث    -١٦
غرابة يف أن مسائل املسنني، مقارنـة مـع          وال. الستعراض جلميع الدول  من ا دورهتا األوىل   

وحيثما وردت اإلشـارة إىل     . شرائح السكان األخرى، نادراً ما تتطرق هلا الدول األعضاء        
وندرة العناية باملسنني يف اجلولة     .  خمتلفة ضعيفةمة جمموعات   املسنني مت ذلك بإدراجهم يف قائ     

ومع ذلك، أملح عـدد     . األوىل تؤكد االجتاهات اليت كانت واضحة من قبل يف آليات أخرى          
قليل من التوصيات املتعلقة باملسنني إىل املسائل اليت حتتاج إىل عناية معمقة مثل احلاجـة إىل                

بالسحر االهتام  الستناد إىل   باقانون  لخارج نطاق ا  القتل  عمليات  توفري إحصاءات دقيقة حول     
التدابري االقتصادية، ومن بينها التدابري الرجعية، تؤثر ضمان أال لوالشعوذة؛ والنداءات املوجهة  

 الصحة وخدمات   غري متناسب على املسنني؛ واحلاجة إىل اعتماد تشريع لتأمني خدمات         تأثرياً  
  .)٧(راءات حلماية طاليب اللجوء للمسنني؛ واختاذ اإلجالدعم االجتماعي

  الثغرات يف نظام احلماية الدويل  -رابعاً  
من اإلعالن العـاملي حلقـوق       ١العاملية وعدم التمييز املكرسان يف املادة       مبدأ  ميثل    -١٧

، "يولدون أحراراً متساوين يف الكرامـة واحلقـوق       "اإلنسان، اليت تنص على أن مجيع الناس        
وقد أعلن واقع الشيخوخة بداية عهـد جديـد         .  حقوق اإلنسان الدويل   حجر زاوية قانون  

يرفعون  عاماً   ٨٠أو   ٧٠أو   ٦٠بالنسبة هلذه املبادئ، حيث بدأ األشخاص البالغني من العمر          
الناس يتقدمون يف السن لكن حقوقهم تظل نفس احلقوق طاملا بقوا على            منادين بأن   أصواهتم  
. هتم وفقاً ملبادئ املساواة واالحترام واالستقاللية والكرامـة       وغ املسنون طلبا  صوي. قيد احلياة 

إمهال املسنني، وتزايد مسائل حقوق اإلنسان      : لكن مع األسف يشري الواقع إىل خالف ذلك       
م وتقـيّ . ركـز املهتمام  الاليت تعاجلها اهليئات الوطنية والدولية بشكل غري مالئم، وغياب ا         

  .سية اليت مت فيها حتديد ثغرات فيما يتصل باملسننيالفروع التالية بعض اجملاالت الرئي

  التمييز على أساس السن  -ألف  
، أو التمييز ضد األفراد ووصمهم وهم يتقدمون يف السن،          "التحيز ضد املسنني  "إن    -١٨

شكل قوالب منطية متكـررة     يف  وأحياناً ُيعرب عن التحيز ضد املسنني       . ظاهرة واسعة االنتشار  
 مثلما هو احلال    ،درج يف القوانني والسياسات   لبية؛ ويف أحياٍن أخرى يُ    ومواقف وممارسات س  

__________ 

انظر على سبيل املثال تقارير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل بشأن مجهورية ترتانيا املتحدة                )٧(
)A/HRC/19/4  (، وآيرلندا )٤٢-٨٥، و٢٩-٨٥، الفقرتانA/HRC/19/9 وترينيـداد  )٣٥-١٠٦، الفقرة ،

 ).٥١-١٠٠، الفقرة A/HRC/18/3(، وبلجيكا )٢٨-٨٧، الفقرة A/HRC/19/7(وتوباغو 
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السبب يف وغالباً ما يكون . فيما يتصل بتوظيف املسنني أو أهليتهم القانونية ملمارسة حقوقهم   
ولـه عالقـة   . عزلة واستبعاد املسنني الذين يعتربون غري منتجني وبالتايل ال صلة هلم باجملتمع          

 وباإلضافة إىل ذلك، غالباً مـا       .لني العام واخلاص  اوسوء املعاملة يف اجمل   نف  محيمة أيضاً بالع  
 -اجلنس، والعجـز، والوضـع االجتمـاعي        فنوع  . تزيد من تفاقمه أسباب أخرى للتمييز     

االقتصادي، ومكان اإلقامة، والوضع الزوجي، واخللفية اإلثنية أو الدينية، على سبيل املثال ال             
  .اإلجحاف باملسننييف  عجتتماحلصر، غالباً ما 

. ف بشكل صريح يف معاهدات حقوق اإلنـسان       والتمييز على أساس السن مل ُيعرّ       -١٩
وكما وردت مالحظة ذلك أعاله فإن اإلشارات إىل السن نادرة يف أيٍ من معاهدات حقوق               

رين اإلنسان الدولية الرئيسية، باستثناء االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاج            
وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال    

استبعاد أو  ف التمييز بأنه أي حتيزٍ      غري أن قانون حقوق اإلنسان الدويل ُيعرّ      . التمييز ضد املرأة  
اسية أو تقييد يتمثل غرضه أو أثره يف منع أو إبطال االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات األس              

  . )٨(يف أي جمال من اجملاالت أو التمتع هبا أو ممارساهتا على قدر من املساواة مع اآلخرين
ومناقشة التمييز على أساس السن تقود حتماً إىل مسألة حدود الـسن القـصوى                -٢٠

 عموماً أن تقييد املسلّم بهومن . ملمارسة حقوق معينة، من قبيل احلق يف العمل يف بعض املهن        
وبالتايل فإن االستبعاد بشكل    . إلنسان ال ميكن تربيره إال إذا كان موضوعياً ومتناسباً        حقوق ا 

له عالقـة  الذي قيد العام على أساس السن ال ميكن قبوله ما مل تكن هناك صلة واضحة بني          
  .بالسن وطبيعة املهام املراد أداؤها

  األهلية القانونية والتساوي يف االعتراف أمام القانون  -باء  
 واختاذ القرار البديل مسألة واضحة نسبياً عنـدما يتقـدم           عادةً ما اعتربت الوصاية     -٢١

غري أن التحول النموذجي حنو اختاذ القرار بدعم من الغري، املنصوص عليه            . شخص يف السن  
 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يضع استقاللية الفرد وحرية قراره يف             ١٢يف املادة   

ألشـخاص  بالنسبة ل والنقاش الذي أدى إىل هذا احلكم وتطبيقه الحقاً         . فهومصلب هذا امل  
وال بد من توسيع    للمسنني  النظر يف املساواة أمام القانون بالنسبة       ُيلهم  ذوي اإلعاقة ميكن أن     

  .نطاقه وزيادة تفصيله فيما يتصل بظروفهم اخلاصة
خرين وميكن أن يشمل أشكاالً     اآلاالعتماد على   وقد يعين التقدم يف السن مزيداً من          -٢٢

لكن شهادات العديد من األشـخاص      . الوصول إىل املعلومات والتوجيه   جديدة من أشكال    
املسنني تشري مراراً وتكراراً إىل أهنم يعاملون كأشخاص غري فاقدي األهليـة ودون املراعـاة      

__________ 

، أو اتفاقيـة حقـوق      ١انظر على سبيل املثال اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املـادة                )٨(
 .٢ادة األشخاص ذوي اإلعاقة، امل
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ـ  واملنتجـة   ياة  يف احل الالزمة للعقود اليت قضوها يف العمل املستقل و        . االسـتقاللية ف  يف كن
          ويشريون مراراً وتكراراً إىل تردي مواقف مقدمي الرعايـة ومـوظفي اخلدمـة العموميـة               

           يقـدرون علـى املـشي        وذلك جملرد أهنم ال    ،"معاملة األطفال "أو األقارب حيث يعاملون     
نني يف ممارسة أهليتهم    وال بد من اختاذ التدابري لضمان دعم املس       . أو الكالم أو التفاعل بسرعة    

وجيب مد املـسنني بـضمانات      . القانونية، مبا يف ذلك توفري ضمانات فعالة ملنع اإلساءة هلم         
ن مراعاة أفضلياهتم ومصاحلهم الفضلى يف مجيع املسائل ذات الصلة حبياهتم، ومعاملتهم،            تؤّم

حلياة، أو أي حالة    اآخر مراحل   صوهلم، وعالقاهتم، وتقرير مصريهم، والدعم يف       أوإقامتهم، و 
             وباملثل فإن تنازع املصاحل والتأثري الذي ال مربر له جيـب تنظيمهمـا، وال سـيما               . أخرى

 املكيفة وفقـاً الحتياجـات      وتشمل االستجابة . ومقدمي الرعاية فيما يتصل بأفراد األسرة     
 جانب سـلطة أو     املسنني النظر يف الظروف اخلاصة بكل فرد وتتطلب استعراضاً منتظماً من          

وجيب أن تكون الضمانات متناسبة مع درجة التأثري على حقوق          . هيئة قضائية خمتصة ونزيهة   
  . األشخاص أو مصاحلهم

  الرعاية الطويلة األجل  -جيم  
يوجد عدد من االعتبارات احليوية يف جمال حقوق اإلنسان يف الواجهة فيما يتـصل                -٢٣

وهناك حتديات خاصـة    . ذلك يف مؤسسة أو يف البيت     بالرعاية الطويلة األجل، سواًء أكان      
عمال حق املـسنني يف احلريـة       إلشائعة ولكنها مل ُتنظم أحياناً بشكل مالئم ولو أهنا حيوية           

واحلق يف اخلصوصية، وحرية التنقل، وحرية التعـبري، وعـدم التعـرض            الشخصي  واألمن  
أو املهينـة، واحلـق يف الـسالمة        للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية         

الشخصية، واحلق يف مستوى معيشي الئق، واحلق يف أعلى مـستويات الـصحة اجلـسدية          
  .والذهنية اليت ميكن بلوغها، من بني حتديات أخرى

وعادةً ما ترسخت التدخالت يف هذا اجملال يف جمموعة متآلفة من نظـم الرعايـة                 -٢٤
على مد إىل حد كبري على املتطوعني أو األقارب أو          والضمان االجتماعي والصحة، وهي تعت    

واملسؤوليات قد  .  كثرياً، واستجابة القطاع اخلاص    اميكن التعويل عليه  األعمال اخلريية اليت ال     
تتوزع أحياناً بني القطاعات احلكومية على املستويني الوطين واحمللي، إذ تبدو الرعاية الطويلة             

 الرغم من اجلهود املبذولة خللق مؤسسات جديدة أو جتديـد         وعلى. األجل ال مركزيةً أحياناً   
املؤسسات القائمة أو عرض جمموعة متآلفة من الُنُهج لالستجابة للمطالب املتزايدة، تـشري             

مة إجراءات الرصد، وعدم كفاية املـوظفني       ءالبيانات إىل قلة مؤسسات الرعاية، وعدم مال      
لطبيـة   واملمرضون واملمرضات، ومهنيو الرعاية ا     املدربني، مبن فيهم العاملون االجتماعيون،    

  .مة ظروف اخلدمةللمسنني، فضالً عن عدم مالء
  



E/2012/51 

11 GE.12-42069 

  الرعاية داخل املؤسسات  -١  
 من الشخص املعين    اًميكن أن يكون اإليداع يف مؤسسات الرعاية أحياناً قراراً طوعي           -٢٥

تقل، مـع تـوفري     وميكن أن يستجيب ذلك خليار يقوم به بشكل مس        . عندما يتقدم يف السن   
. اإلمكانية له للوصول إىل مجيع املعلومات، وموافقته املستنرية بدون أي ضغط غري مـشروع          

 حيتفظ الشخص املعين حبقه يف العدول عن قراره واختاذ ترتيبات بديلة يف             ،ومن الناحية املثالية  
ل اإليداع  غري أن رعاية املسنني ميكن أن تتخذ يف أغلب األحيان شك          . أي وقت من األوقات   

، وال سيما عندما ال تكون هناك أيـة          فيها القسري يف مؤسسات الرعاية والوضع اإلجباري     
أشكال أخرى من أشكال الرعاية متاحة للشخص املعين أو عندما ال يكون مبقدور أقاربـه               

  . تقدمي الرعاية له أو غري راغبني يف ذلك
        امـة  الباً ما تتخذ إما شكل دور اإلق      ومرافق الرعاية املتخصصة اليت ُتعىن باملسنني غ        -٢٦

صـلة  هلا  لتعرض لالعتداء والعنف يف حميط الرعاية قد تكون         وعوامل خطر ا  . أو دور الرعاية  
جبوانب مؤسسية من قبيل تدريب املوظفني والتسامح مع االعتداء على املرضى، أو ميكن أن              

        أو قدرته اجلـسدية أو الذهنيـة    ، وذلك مثالً بسبب نوع جنسه       ةقي الرعاي لتكون خاصة مبت  
والرصد املنـهجي   . أو املعرفية أو عجزه، والسلوك العدواين أو التهجمي جتاه مقدمي الرعاية          

 ،اإلبالغ والتوظيـف  لسريها وسياساهتا يف جمايل     هلذه املؤسسات والقواعد واملعايري الواضحة      
  .إلنسان الوطنية والدولية عن أنظار معظم آليات رصد حقوق ااًظل لفترة طويلة غائب

         يف املؤسسات للتخويف والطرق غري املالئمة ملراقبة الـسلوك        املسنون  وقد يتعرض     -٢٧
اإلمهال أو التقصري يف تقدمي الرعاية املالئمة والالزمة، من بني أشكال أخرى من أشـكال       أو  

  .سوء املعاملة
ـ    ،واملسنون ذوو اإلعاقة يستحقون تنويهاً خاصاً       -٢٨  لإليـداع يف    ون ذلك أهنم يتعرض

وما أن تدخل األغلبيـة     . املستشفيات ويف املؤسسات بسبب سنهم وعجزهم أو للسببني معاً        
. )٩(العظمى من املسنني ذوي اإلعاقة املؤسسات فإهنم يقضون بقية حياهتم يف هذه املؤسسات            

إىل تدابري عاجلة   اللجوء  بالرتعة إىل   وقد أحاطت جلنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة علماً         
لإليداع يف املؤسسات ال تنطوي إال على ضمانات حبكم األمر الواقع لألفـراد املتـضررين               

)CRPD/C/ESP/CO/1   وكانت اللجنة قد أوصت بتعديل القوانني اليت تـسمح    ). ٣٥، الفقرة
باحلرمان من احلرية على أساس العجز، ودعت إىل إلغاء األحكام اليت جتيز اإليـداع غـري                

طوعي يف املستشفيات واملؤسسات فيما يتصل بعجز ظاهر أو مشخص، وأوصت باعتماد            ال
، إىل  العقليـة تدابري تضمن استناد خدمات الرعاية الصحية، مبا فيها خدمات رعاية الصحة            

وجيب النظر يف تدابري مماثلة وزيادة تطويرها لتشمل كامـل     . املوافقة املستنرية للشخص املعين   
  .نني يف مؤسسات الرعايةطيف األشخاص املس

__________ 

             انظر التقرير املرحلي للمقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية               )٩(
 .A/63/175أو الالإنسانية أو املهينة، 
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  الرعاية يف املرتل  -٢  
حتدد األحكام الدولية اليت تعترف باحلق يف مستوى معيشي الئق بعض العوامل اليت               -٢٩

 من اإلعالن   ٢٥ من املادة    ١ فيما تشري الفقرة     .)١٠(الئقهي أساسية للتمتع مبستوى معيشي      
لبس واملسكن والعناية الطبية وكـذلك      التغذية وامل  " حق الفرد يف   العاملي حلقوق اإلنسان إىل   

واحلق يف تأمني معيشته يف حاالت البطالة واملرض والعجز         ... اخلدمات االجتماعية الالزمة    
". والترمل والشيخوخة وغري ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته            

القتـصادية واالجتماعيـة     من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ا      ١١ من املادة    ١وتشري الفقرة   
". التحسني املـستمر للظـروف املعيـشية      "و" كفاية الغذاء والكساء واملأوى   "والثقافية إىل   

وشددت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أن هذه القائمة ليست شـاملة             
للتمتـع   أيضاً احلق يف املاء، ذلك أن احلصول على مياه شرب آمنة أساسي              تشملوجيب أن   

إىل " التحسني املستمر للظـروف املعيـشية     "وتدعو اإلشارة إىل    . )١١(مبستوى معيشي الئق  
  . اليت هي حيوية لتحقيق هذا اهلدف التقدمي التساؤل عن العوامل

ومثل هذا التساؤل جيب أن يأخذ بعني االعتبار الظروف اخلاصة الـيت يواجههـا                -٣٠
ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بالنسبة هلذه الفئة         من اتفاقي  ٢٨املسنون، كما فعلت املادة     

 هنـاك   - من قبيل الغذاء واملـسكن       -وإىل جانب العوامل اليت تعترب عاملية       . من األشخاص 
واإلشـارة  . املستوى املعيشي الالئق للمسنني   باحتياجات ومسائل وثيقة الصلة بشكل خاص       

 حلقوق اإلنسان تربر أيضاً توخي هنـج        يف اإلعالن العاملي  " اخلدمات االجتماعية الالزمة  "إىل  
شرائح أخرى مـن    لمد ذلك بالنسبة    مفاهيمي جتاه الطابع الفردي الذي مييز املسنني كما اعتُ        

  .شرائح السكان
         أما الرعاية املرتلية فهي جمال مل تغطه صكوك حقوق اإلنسان مبا فيه الكفاية كمـا                -٣١

وهو يشمل جمموعة متنوعة من     . ات حقوق اإلنسان  ومل حيظ باالهتمام الكايف من جانب هيئ      
     خدمات الدعم للمسنني الذين جيدون صعوبة يف رعاية أنفسهم لفترات طويلة من الـزمن،             

وميكن أن يشمل أيضاً،    . وال سيما فيما يتعلق بصحتهم أو احتياجاهتم الشخصية أو العاطفية         
 قبيل التغذي وارتداء املالبـس واملـشي    على سبيل املثال، الدعم يف أنشطة احلياة اليومية من        

والبعض من . واالستحمام واستخدام املراحيض وتناول األدوية والتسوق والقيام باملهام املرتلية       
هذه االحتياجات سبق أن أشارت إليها جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف          

احلق يف السكن الالئق واحلـق يف      بل  ، لكن كان ذلك يف أغلبه فيما يتص       ٦تعليقها العام رقم    
الصحة، فيما مل تغط بالقدر الكايف جوانب أخرى من جوانب الرعاية الطويلة األجل اليت هلا               

  . صلة باجلوانب الشخصية يف احلياة اليومية، يف عمل هيئات حقوق اإلنسان

__________ 

 .٢٨انظر أيضاً اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة  )١٠(
 . دية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف املاءجلنة احلقوق االقتصا) ٢٠٠٢(١٥انظر التعليق العام رقم  )١١(
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  العنف وسوء املعاملة  -دال  
 املسنني يف العامل إساءة معاملة املـسنني        ُيعرِّف إعالن تورنتو بشأن منع اإلساءة إىل        -٣٢

فعل منفرد أو متكرر، أو قلة اختاذ اإلجراءات املالئمة، مما حيدث يف أي عالقة يتوقـع                "بأهنا  
ميكن أن تكـون     املسننيوإساءة معاملة   " فيها وجود ثقة وُيلحق فيها باملسن أذى أو كرب        

، غالباً ما تكون    لتمييزل متاماً بالنسبة ل   ومثلما هو احلا  . جسدية أو نفسية أو جنسية أو عاطفية      
النقص العـام يف اإلحـصائيات      إىل ذلك فإن    وباإلضافة  . ظاهرة خفية املسنني  إساءة معاملة   

  .وتوفري سبل فعالة لتداركهاونطاقها املشكلة ُبعد د مهمة تقييم واملعلومات املوثوقة يعقّ
 يف  ة املسنني احملتاجني إىل رعايـة     امليتمثل واحد من أخطر التشكيات فيما يتعلق مبع         -٣٣

 وهم أكثـر    ةكون خطري عنف اجلسدي على املسنني ميكن أن ت      وعواقب ال . العنف اجلسدي 
احتماالً ألن حتتاج حالتهم إىل فترات أطول السترجاع عافيتهم حىت علـى إثـر إصـابات         

دي وفضالً عن التسبب يف كرب عاطفي خطري ودائم، ميكن أن يكون العنف اجلـس      . طفيفة
وعواقب ذلك تؤثر أيضاً بـشكل      . وفاة يف وقت مبكر يف صفوف املسنني      الأيضاً السبب يف    

ؤدي إىل ردود فعل تتمثل يف االكتئاب واخلوف والقلق     تخطري على الصحة العقلية وميكن أن       
يف الصحة ما ميكن    وقد أكد املقرر اخلاص املعين باحلق       . الشديد والكرب الناتج عن الصدمة    

         وأعـرب .  يف املؤسسات من تأثري سليب على كرامة املسنني واستقالليتهم         أن يكون للرعاية  
               عن قلقه إزاء حاالت العنف غري املبلَّـغ عنـها الـيت يتعـرض هلـا املـسنون يف حمـيط                     

  .)١٢(مؤسسات الرعاية
وهو شكل من أشكال إساءة املعاملة ميكـن        ويواجه املسنون أيضاً االستغالل املايل،        -٣٤

لهم أو أمتعتهم، مبا يف ذلك عـن        يأن يتخذ أشكاالً خمتلفة من قبيل هتديد ممتلكاهتم أو مداخ         
طريق الغش وحرماهنم التعسفي من أمالكهم، والسرقة، ونزع ملكية األراضي واملمتلكـات            

ة وممارستها لغرض التحكم يف شؤون      القانونيباألهلية  واألمتعة، واحلرمان االحتيايل من التمتع      
  .املاليةاملسنني 

  الوصول إىل املوارد اإلنتاجية والعمل والغذاء والسكن يف مرحلة الشيخوخة  -هاء  
ويف حني أن   . للشيخوخة آثار مأساوية يف سياق العمل والوصول إىل املوارد املنتجة           -٣٥

 متأصالً يف كرامـة     اًعترب جزء مال حقوق اإلنسان األخرى وي    إلعأساسي   )١٣(احلق يف العمل  
__________ 

انظر على سبيل املثال، دينيش سـييت       . لقد وجه عدد من التقارير يف األعوام األخرية النظر إىل هذه الظاهرة            )١٢(
         منظمـة الـصحة العامليـة،      " (التقرير األورويب عن منع سوء معاملـة املـسنني        "،  )الناشرون(وآخرون،  

 .٣٠، الصفحة )٢٠١١كوبنهاغن، 
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية          ٦ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة        ٢٣املادة   )١٣(

مـن االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى التمييـز العنـصري،                          ‘ ١‘)ه(٥واالجتماعية والثقافية، واملادة    
 .ء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من اتفاقية القضا١١من املادة ) د(-)أ(١والفقرة 
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 لكوهنم غري منتجني    املسننياإلنسان، علماً بأن العديد من اجملتمعات تنقص من قيمة العاملني           
وبطيئني وأكثر عرضة للمرض وغري قادرين على التعلُّم ويعتربون عبئاً على بيئة العمل العالية              

ض والتأمني واألرض واإلجيـار     الوصول إىل القرو  من  وقد حيرمون   . االستخدام للتكنولوجيا 
 غري منصفة أو ال يقدرون على حتملها مقارنة مع شرائح           اًبسبب السن أو قد ُيمنحون ظروف     

السكان األخرى، والتقليل من فرص املشاركة يف أنشطة منتجة جديدة أو مواصلة مزاولـة              
  .ة لذلك الفقر املدقع، نتيجهوغالباً ما يواجه املسنون الفقر، مبا في. هذه النشطة

وعمليات التوظيف حتبط أحياناً عزائم األشخاص يف األربعينات واخلمسينات مـن             -٣٦
          املشاركة يف عمليات التدريب وإعـادة التـدريب       وتثنيهم عن   العمر الذين يطلبون عمالً،     

 بيل سن التقاعـد إىل    ويف العديد من احلاالت يؤدي فقدان العمل قُ       . أو يف تغيري املسار املهين    
 مبا لذلك من مضاعفات ،تناقص الفرص وتوافر ظروف عقود عمل غري منصفة ومرتبات أدىن 

ويف بعـض   . مأساوية على معاشات التقاعد واملدخرات ونوعية احلياة يف األجـل الطويـل           
البلدان، ال ميكن للمسنني من الذكور الوصول إىل شبكات األمان االجتماعي ألهنم يعتربون             

 غالباً ما جيدون أنفسهم يف وضع صعب يتعذر فيه عليهم           ،ونتيجة لذلك . قادرين على العمل  
ولكنهم يعتربون صغاراً يف السن للحـصول       لذلك  العثور على عمل قار ألهنم كبار يف السن         

  .على معاش تقاعدي
والتمييـز  . واحلق يف العمل يعين احلق يف عدم احلرمان من العمل بشكل غري عادل              -٣٧

ر يف العمل شائع على الرغم من بعض اجلهود املبذولة علـى املـستويني              املباشر وغري املباش  
. الوطين واإلقليمي لسن تشريعات واضحة جلعل هذا الشكل من أشكال التمييز غري مشروع            

وبعض القيود املتعلقة بالسن، اليت وضعت منذ عقود مضت، واليت قد ال تأخذ بعني االعتبار               
قع عند الوالدة، واحلالة الصحية، واملؤهالت واملهـارات        معايري من قبيل متوسط العمر املتو     

واملعارف اخلاصة للفرد، تستحق أن ُينظر فيها عن كثب وأن توضع بشأهنا جمموعـة مـن                
  . من أجل تطبيقهااستيفاءاملعايري األكثر مراعاة للسياق وأكثر 

 تتطـرق   ووضعت منظمة العمل الدولية، على مر األعوام، عدداً من التوصيات اليت            -٣٨
وكـان  . حلالة العاملني املسنني وتدعو األعضاء إىل اختاذ التدابري ملنع التمييز يف العمل واملهن            

اهلدف من ذلك أساساً التشديد على أن العاملني املسنني جيب أن يتمتعوا بتساوي الفـرص               
وتتـضمن  . واملعاملة فيما يتصل جبميع جوانب العمل وظروف العمل يف مجيع القطاعـات           

توصية أحكاماً هامة تتعلق باستحقاقات العاملني املسنني العاطلني عن العمل لفترة سـابقة             ال
 وتنص على أنه جيب أن يظل هؤالء األشخاص يتلقون          ،لتأهيلهم للحصول على معاش تقاعد    

 فيـه   ممستحقات البطالة حيثما وجد خمطط يف هذا اإلطار حىت حلول التاريخ الذي حيق هل             
                  ويف نفـس الـسياق، تـشري منظمـة العمـل الدوليـة            . قاقاتاالسـتح  احلصول على 
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بشأن إهناء االستخدام إىل أنه، رهناً بالقوانني واملمارسات الوطنية املتعلقة    ) ١٩٨٢(١٦٦رقم  
  .)١٤(بالتقاعد، جيب أال تشكل السن سبباً وجيهاً إلهناء االستخدام

اء على التمييز ضد املرأة تالحظ أن أربـاب         أما فيما يتعلق باملسنات فإن جلنة القض        -٣٩
العمل غالباً ما يعتربون املسنات استثماراً غري مربح ألغراض التعليم والتدريب املهين، مبـا يف           

وكقاعدة عامة فإن عدد النساء العـامالت يف قطـاع          . ذلك يف جمال تكنولوجيا املعلومات    
 عن عمل متساوي القيمة مع عمـل         نزعة إىل تلقي أجر أدىن     منخفض ولديهن  الرمسي   العمل
القضاء على التمييز ضد املرأة أن التمييز القائم على نـوع           املعنية ب لجنة  الكما تؤكد   . الرجل

اجلنس يف العمل طوال احلياة له تأثري تراكمي عند الكرب، مما ُيرغم املسنات علـى مواجهـة                 
ما حيـصل   نة مع   مقارعلى مداخيل ومعاشات أدىن     حصوهلن  وضع غري متناسب من حيث      

  . على أي معاشنل، بل وقد ال حيصلاعليه الرج
واحلق يف الغذاء الكايف ُيفهم على أنه حق الفرد يف احلصول، مبفرده أو مع اآلخرين،                 -٤٠

على فرصة الوصول إىل الغذاء يف مجيع األوقات ومن الناحيتني املادية واالقتصادية، أو علـى               
قوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة حتليالً مستفيضاً للعديد     ومل تقدم هيئات ح   . )١٥(سبل اقتنائه 

 واليت تقوض متتعهم باحلق يف الغذاء أو تـسهم يف           من العوامل اخلاصة باملسنني دون غريهم     
 يقتصر األمر على جمرد إدراج املـسنني يف  ،ويف بعض احلاالت. حرماهنم من التمتع هبذا احلق  

  .)١٦(عدام األمن الغذائيقوائم جمموعات أخرى معرضة خلطر ان
والعديد من املسنني قادرون على احلفاظ على األمن الغذائي ألنفـسهم وألولئـك               -٤١

غـري أن   .  من خالل إنتاج أو اقتناء األغذية بوسائلهم اخلاصة        يسهرون على رعايتهم  الذين  
ـ    بيل املسنني قد يواجهون خطراً أكرب يف فقدان إمكانية الوصول إىل املوارد وذلك، علـى س

املثال، نتيجة للتمييز أو ألن السياسات أو املمارسات تفرض قيوداً من حيث الـسن علـى                
        قـد الاليتوتشمل األمثلة حالة األرامل املسنات     . العمل، وامللكية، واإلجيار، وحيازة األرض    

 قد حيـصلن علـى    والاليتال يتحكمن يف بعض احلاالت يف الوصول إىل األراضي الزراعية،           
 قد يعانني أكثر من قيود يف قدرهتن على الوصول والاليتر يومية أدىن عن العمل املأجور، أجو

وتزايد الطلبـات علـى     . إىل القروض الرمسية وغري الرمسية لتغطية تكاليف العيش األساسية        
املسنني لرعاية أُسرهم، مبن يف ذلك األطفال، وذلك مثالً نتيجة لوباء فريوس نقص املناعـة               

 أيضاً بعبء أثقل على املوارد      لقياعة البشري املكتسب، ميكن أن ي     تالزمة نقص املن  م/البشري
__________ 

بشأن إعانات العجـز والـشيخوخة والورثـة؛ والتوصـية رقـم           ) ١٩٦٧(١٣١انظر أيضاً التوصية رقم      )١٤(
 .بشأن العمال املسنني) ١٩٨٠(١٦٢

 بشأن احلق يف الغذاء الكايف،    ) ١٩٩٩(١٢ التعليق العام رقم     ،جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     )١٥(
 .٦ة الفقر

انظر على سبيل املثال، جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املالحظات اخلتامية بشأن منغوليـا،               )١٦(
E/C.12/1/Add.47       ،؛ وبشأن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةE/C.12/1/Add.95     ،؛ وبـشأن إسـرائيل
E/C.12/ISR/CO/3. 
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وعندما تكون هناك ندرة يف األغذية، . األمن الغذائي هلم وألسرهمضمان  املتاحة للمسنني يف    
  .لصاحل أفراد أُسرهم اآلخرينالتخلي عنها تكون هناك نزعة لدى املسنني إىل 

.  دعم القتناء الغذاء الكايف لتغذيتهم والوصول إليه وإعـداده         وقد حيتاج املسنون إىل     -٤٢
وقد تقصر الدول يف تأمني حقهم يف الغذاء عندما تقصر القوانني والسياسات والربامج العامة              
يف مراعاة املسنني، مثالً عندما ال يتم تعديل خمططات املعاش لكي تتفق مع زيـادة أسـعار                 

 ملا يشكون منه من اخنفاض يف القدرة على التنقل أو نظـراً           اً نظر واملسنون،. األغذية والوقود 
ملشاغلهم خبصوص أمنهم الشخصي، قد ال يكونون قادرين على املشي مسافات طويلة لشراء   

ويف بعض أكثر احلاالت مأساوية، مثالً . املؤن أو محلها، أو قد ال يكونون قادرين على الطبخ         
لزهامير أو باركنسون، قد ينـسى املـسنون        أمرض  عندما يعاين املسنون من اخلرف أو من        

  . يكونون عاجزين عن ذلكقد التغذي أو 
. ويواجه العامل أكثر فأكثر حاالت طوارئ ويظل املسنون فئة من أشد الفئات تضرراً    -٤٣

وقلة البيانات املوثوقة عن التوزيع حبسب السن واالستشارة غري الكافية يعقدان تدابري احلـد              
سو البيت من احملتمـل     واملسنون حبي . وارث واحلاالت الطارئة وخطط اإلغاثة    من خماطر الك  

ميكـن للمـسنني     وباإلضافة إىل ذلك، ال   . يف مرحلة التقييم السريع   بشكل خاص نسياهنم    
الوصول إىل املعونة املوزعة من خالل الطوابري الطويلة أو عندما حيتـاج األمـر إىل الـسفر                 

وعندما تتمثـل  . برامج الغذاء مقابل العمليف سياق ل شاق  طويلة أو حيتاج إىل عم     مسافات
احلصص الغذائية يف أغذية صعبة اهلضم أو صعبة الطبخ، فإن املسنني قد يواجهـون سـوء                

  .التغذية
ويصل العديد من األفراد إىل سن التقاعد اإلجباري بدون إمكانية احلـصول علـى              -٤٤

ية، وبالتايل يعيشون شيخوختهم مبشاغل كبرية      معاش أو مبعاش أدىن من تكلفة املعيشة احلقيق       
ومما يبعث على القلق أيضاً املخـاطر االقتـصادية الـيت           . خبصوص فقرهم وقلة أمن دخلهم    

يواجهها املسنون الذين قد يعيشون مبوارد مالية كافية ولكـن يواجهـون اخلطـر احملـدق                
ـ            ان التعـسفي مـن     بأمالكهم أو دخلهم، مبا يف ذلك االحتيال على املـستهلك، واحلرم

  . املمتلكات، والسرقة، والتدخل االحتيايل يف أهليتهم القانونية إلدارة شؤوهنم املالية
فأمن . وتنبثق مشاغل موازية أخرى عن حتليل خمتلف عناصر احلق يف السكن الالئق             -٤٥

فهم . احليازة القانوين والوقاية من الطرد القسري مها من مشاغل املسنني يف مجيع أحناء العامل             
ويف العديـد مـن     . عادة ما ُيحتمل أن يتعرضوا للطرد أكثر من جمموعات السكان األخرى          

ويف . القوانني الوطنية، تواجه املسنات عقبات حتول دون وراثة السكن واألرض واملمتلكات          
             مناطق أخرى، قد يتعرض املقيمون املسنون منذ مدة طويلة إىل مـضايقة مـالك الـسكن               
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يتسىن إعادة ترميمه وبيعه    حّتى   الوكاالت العقارية إلجبارهم على إخالء مسكنهم        عوانأأو  
  . وتأثري الطرد القسري املادي والنفسي على املسنني هائل. )١٧(بسعر أعلى

ويف حني أن األشخاص الذين يعيشون يف تشرد يوجد من بينهم العديد من املسنني                -٤٦
دة النظر يف الظاهرة واستنباط إحصاءات منهجية تستخدم        رجاالً ونساًء، فإن الدول متانع عا     

والقدرة على حتمل تكاليف السكن تبعث      . كأساس العتماد وتقييم برامج تعاجل هذه املسألة      
. على قلق خاص لدى املسنني، وال سيما يف البلدان اليت تكون فيها محاية املستأجر ضـعيفة               

عتراف مبلكية األرض، والطابع غـري الرمسـي        واملنازعات املتعلقة مبلكية األرض، وعدم اال     
  .لالستيطان إمنا تؤثر أيضاً على احلق يف املياه ويف املرافق الصحية ويف الصحة

فعلـى سـبيل    . وحواجز اهلندسة املعمارية ميكن أن تؤثر إىل حد كبري على املسنني            -٤٧
ين اليت تفتقر ملـصاعد     املثال، قد ال يقدر املسنون على مغادرة شققهم لفترات طويلة يف املبا           

 ميكـن أن    "شقق هي عبارة عن سـجن     "وصف بأهنا   وهذه الظاهرة اليت ت   . تعمل كما ينبغي  
تعزل املسنني وميكن أيضاً أن تقيم عوائق هامة حتول دون القيام باألنشطة األساسية للحيـاة               

ي مبعـايري   ومن شأن األخذ املنهج   . الغذاء أو احلصول على العالج الطيب     اقتناء  اليومية، مثل   
يتعلق بإمكانية الوصول إىل األماكن والتصميم العاملي يف جمال السكن وقـوانني             حمددة فيما 

البناء والتخطيط العمراين كلها أمور من شأهنا أن ختدم خمتلف شرائح السكان، مبـن فـيهم                
م يف ويف هذا السياق، تعد مشاركة املسنني ومجعياهت. املسنون، من أجل التمتع بالسكن الالئق

  . عمليات صنع القرار حامسة

  احلماية االجتماعية واحلق يف الضمان االجتماعي  -واو  
 - وأغلبهم من املسنني     - يف املائة من سكان العامل       ٨٠استناداً إىل استنتاج أن نسبة        -٤٨

، قـام عـدد مـن       )١٨(تفتقر إلمكانية الوصول إىل أي نوع من أنواع الضمان االجتماعي         
مم املتحدة، بقيادة منظمة العمل الدوليـة، باسـتنباط إطـار لرسـم        مؤسسات منظومة األ  

يف حق كل شخص    وهو مترّسخ   السياسات العامة يعرف باحلد األدىن للحماية االجتماعية،        
يف الضمان االجتماعي وحقه يف مستوى معيشي الئق من أجـل صـحته ورفاهـه هـو                 

بادرة باعتماد جمموعة من الـسياسات      وأمام انتشار الالمساواة والفقر، تشري امل     . )١٩(وأسرته

__________ 

ملعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصـر احلـق يف مـستوى          انظر، على سبيل املثال، تقرير املقرر اخلاص ا        )١٧(
 .٥٦-٥٠، الفقرات A/HRC/7/16/Add.2معيشي مناسب، البعثة إىل إسبانيا، الوثيقة 

حتليل للحالة الراهنة وحتليـل     . حتديد معايري للضمان االجتماعي يف جمتمع عاملي      انظر منظمة العمل الدولية،      )١٨(
        ديد معايري عاملية للضمان االجتمـاعي يف منظمـة العمـل الدوليـة    استباقي خليارات املستقبل من أجل حت  

 .)٢٠٠٨جنيف، (
تقريـر  : ، احلد األدىن للحماية االجتماعية من أجل عوملة منصفة وشاملة للجميع          انظر منظمة العمل الدولية    )١٩(

 ).٢٠١١جنيف،  (الفريق االستشاري
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الوصول إىل اخلدمات األساسية يف و اجملاالت االجتماعية الرئيسية حتقيق التكامل بنيترمي إىل 
ويسعى احلد األدىن للحماية االجتماعية إىل ضمان أمن الدخل األساسي عن           . مجيع األعمار 

اخلدمات الصحية األساسية، طريق معاشات الشيخوخة والعجز األساسية ووصول اجلميع إىل   
 أدىن مـن    دحبوتدعو هذه السياسة إىل ضمان متتع كل فرد         . احملددة وفقاً لألولويات الوطنية   

  .اخلدمات االجتماعية األساسيةالدخل ومتتعه ب
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         ٩وحتمي املادة     -٤٩

وهذا احلق معترف به . االجتماعي، مبا يف ذلك التأمني االجتماعيحق كل إنسان يف الضمان      
قائماً منـذ   ولئن كان هذا احلق حقاً      .  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     ٢٢أيضاً يف املادة    

فإن احلق يف الضمان االجتماعي حيوي أيضاً إلعمال احلق يف مستوى معيـشي             عهد طويل   
  .هد من الع١١ الئق، الذي تضمنه املادة

واملضمون املعياري للحق يف الضمان االجتماعي كان موضوع حبث جلنة احلقـوق              -٥٠
بشأن احلق يف الـضمان     ) ٢٠٠٨(١٩ االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام رقم      

ووفقاً لذلك، فإن التنفيذ الكامل هلذا احلق يتطلب توافر نظام يكفل استحقاقات            . االجتماعي
خاصة باملسنني، مثل استحقاقات الشيخوخة واستحقاقات الورثة واستحقاقات        لعدة طوارئ   

واالستحقاقات املدفوعة يف إطار نظام للضمان االجتماعي جيب        . العجز واستحقاقات الصحة  
. تكون يف متنـاول اجلميـع دون متييـز        جيب أن   أن تكون مالئمة من حيث الكم واملدة و       

الضمان االجتماعي يشمل كالً مـن االسـتحقاقات        وشددت اللجنة أيضاً على أن احلق يف        
  .القائمة على املسامهة وغري القائمة على املسامهة، واالستحقاقات النقدية والعينية معاً

 مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع      ة املعني ة اخلاص ة املقرر ت، كرس ٢٠١٠ ويف عام   -٥١
ظ املقرر اخلاص أن احلماية االجتماعيـة       والح. تقريراً مواضيعياً للحماية االجتماعية للمسنني    

تشمل كالً من التأمني االجتماعي والضمان االجتماعي مع املراعاة الالزمة لتكلفة املعيـشة             
والحظت أن الثغرة القائمة من حيث التغطية تؤثر إىل حد كبري على أولئك الذين              . احلقيقية

. بدرجة عالية بشكل ال مـربر لـه       يعيشون يف فقر مدقع، وهم فئة يعد املسنون ممثلني فيها           
وباإلضافة إىل ذلك، تزيد نظم الضمان االجتماعي القائمة على املسامهة من حدة الالمساواة             
بني اجلنسني، ذلك أن املسنات من األرجح أن حيصلن على معاشات أدىن وعلى استحقاقات              

وجود أُطر قانونيـة    وكما الحظت املقررة اخلاصة فإن عدم       . أدىن أيضاً قائمة على املسامهة    
مالئمة تقوم عليها خمططات الضمان االجتماعي غري القائمة على املسامهة يهدد بشكل خطري             

  . متتع املستفيدين حبقوق اإلنسان

  مراحل احلياة آخر احلق يف الصحة ويف الرعاية يف   -زاي  
 فـبعض   .إن التمييز القائم على السن يف نظام الصحة مسألة تبعث على بالغ القلق              -٥٢

وقلـة  . األدوية والفحوص وأنواع العالج ُتوفَّر أو ال ُتوفَّر على أساس سن الفـرد وحـده              
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املوظفني املدربني، واالكتظاظ، وعدم القدرة على حتمل تكاليف اخلدمات والعالج، وقلـة            
التركيز أو االهتمام على سبيل األولية باألمراض املزمنة، ونقص األدوية، هي أمور قليلة فقط              

.  بني املسائل اهليكلية اليت حتول دون تردد املسنني على مراكز الصحة يف الوقت املناسب              من
وهذه العوامل، سواء كانت منفردة أو جمتمعة، تؤدي إىل توجه املسنني إىل الرعاية الـصحية               

  .يتوجهون إليها على اإلطالق يف مراحل متقدمة من املرض أو ال
احترام مجيـع   ُيعد  خر مراحل احلياة، تعد الكرامة و     ويف سياق الصحة والرعاية يف آ       -٥٣

وحىت عندما تنظم القـوانني الوطنيـة       . حقوق اإلنسان أمرين رئيسيني لتحقيق رفاه املسنني      
اإلجراءات هبذا اخلصوص فإن القواعد املؤسسية والربوتوكوالت ذات الصلة باحلصول على           

اءة معاملة املسنني أو أن تـؤثر يف  بعض األدوية ميكن أن تؤدي إىل أشكال يؤسف هلا من إس     
ويعترب توفري  . األشخاص الذين قد يكونون معتمدين كلياً على غريهم ويشكون من أمل شديد           

وتقـدمي  ) مثل قرح الفراش  (التوجيه لتأمني التخفيف من األمل الذي ال لزوم له أو الوقاية منه             
  .)٢٠(اسيالدعم العاطفي للشخص الذي حيتضر أو ألسرته وأحبابه أمر أس

 مطّولةوقد يواجه املسنون أوضاعاً صحية تقصر من عمرهم، وذلك أحياناً لفترات              -٥٤
يواجهون املرض أو املوت فـضالً      ووهم يواجهون مسائل نفسية وروحية عميقة       . من الزمن 

والثغرات القائمة يف الوصول إىل     .  شائعاً -  وإن كان ميكن اتقاؤه    -عن كون األمل اجلسدي     
ً من أكثر التهديدات إثارة للذعر حلقوق اإلنـسان للمـسنني             كينيةسالتالرعاية    متثل واحدا

            مزمنة وهي حتـد،    احلياةر  وحسب هذا املفهوم فإن األوضاع الصحية اليت تقصّ       . وكرامتهم
           أو هلا إمكانية احلد، من قدرة الشخص احملتملة على العيش حياة عاديـة ويـشمل ذلـك،                

 ،متالزمة نقـص املناعـة املكتـسب      /، السرطان، وفريوس نقص املناعة البشري     فيما يشمل 
وعلى خالف الرعايـة    .  واإلصابة اخلطرية الدائمة   ، وأمراض القلب والكلى والكبد    ،واخلرف

يف معاجلة مريض أو متديد حياته؛ بل التسكينية الصحية العالجية، ال يتمثل الغرض من الرعاية 
وقد . واألمل املعتدل إىل الشديد له تأثري عميق على نوعية احلياة         . مللأليتمثل يف توفري مسكّن     

خلصت الدراسات إىل أن األشخاص الذين يعيشون بأمل مزمن هم عرضة الحتمال املعانـاة              
وسبل العالج الطيب القائمـة،  .  بأربع مراتمن غريهمأكثر من االكتئاب أو اخلوف الشديد    
 ليست غالية نسبياً ولكن يتعذر احلصول عليها يف أغلـب           ،مبا فيها مسكنات األمل األفيونية    

األحيان بسبب العراقيل القائمة أمام الوصول إىل هذه األنواع من األدوية أو بسبب ال مباالة               
  . )٢١(القائمني على الرعاية أو املوظفني الطبيني

__________ 

املة املسنات، يف إطـار برنـامج االحتـاد األورويب          انظر مشروع االستراتيجية األوروبية ملكافحة سوء مع       )٢٠(
"Daphne III" ،    امليثاق األورويب حلقوق ومسؤوليات املسنني احملتاجني إىل رعايـة ومـساعدة يف األجـل

 ).٢٠١٠ (دليل إرشادي: الطويل
 تسكينيةاية  التزام اهلند بتأمني رع   : انظر، على سبيل املثال، منظمة رصد حقوق اإلنسان، األمل الذي ال ُيطاق            )٢١(

                  التزام أوكرانيـا بتـأمني الرعايـة التـسكينية القائمـة علـى            : واألمل الذي ال جمال لتخفيفه    ؛  )٢٠٠٩(
 ).٢٠١١ (أدلة
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مستويات ويوفِّر قانون حقوق اإلنسان الدويل صياغة واسعة للحق يف التمتع بأعلى              -٥٥
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ١٢ميكن بلوغها من الصحة اجلسدية والعقلية يف املادة         

وبالتايل تعيد جلنة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        . )٢٢(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة       ) ٢٠٠٠(١٤رقم   والثقافية، يف تعليقها العام   

ميكن بلوغه، تأكيد أمهية توخي هنج متكامل جيمع بني عناصر الوقاية والعالج وإعادة التأهيل              
الصحي، وتشجع أيضاً على االهتمام باألشخاص املرضى املزمنني واحملتضرين لتجنيبهم األمل           

  .  بكرامةاملوتالذي ميكن تفاديه ومتكينهم من 
حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى       ، أعد املقرر اخلاص املعين      ٢٠١١ويف عام     -٥٦

ممكن من الصحة البدنية والعقلية دراسة مواضيعية بشأن إعمال حـق املـسنني يف الـصحة               
)A/HRC/18/37 .(  ووجه املقرر اخلاص النظر، يف دراسته، إىل عدة مشاغل حمدَّدة، مبا فيها قلة

الحظ أن الوصول إىل خدمات     و.  األمراض املزمنة والعجز يف صفوف املسنني      ومعاجلةالوقاية  
الرعاية الصحية األولية تعرقلها حواجز مادية ومالية، من بينها عدم كفاية أو عـدم تـوافر                

وحيثمـا  . ، والفقـر  إمكانيات التنقل املادية  حمدودية  وسائل النقل أو فرط ارتفاع كلفتها، و      
ت املسنني اخلاصة   تكون خدمات الرعاية الصحية يف املتناول فقد ال تكون مالئمة الحتياجا          

وإمجاالً، ُيشار إىل التمييز على أساس الـسن        . أو قد ال تشمل أخصائيني يف طب الشيخوخة       
لوصول إىل الرعاية الصحية يعرض للخطر االتصال ذي املعىن بني املرضى           أمام ا بأنه عائق هام    

  . واملوظفني الطبيني، مبا لذلك من آثار على دقة التشخيص وجودة العالج
ملسنون غالباً ما ُيحرمون من املعلومات الكافية ومن الوقت والفـرص إلعطـاء             وا  -٥٧

وعلى الـرغم مـن     . موافقتهم احلرة واملسبقة واملستنرية يف اختيار العالج وخدمات الرعاية        
، وذلك أحياناً يف وقـت      آلخر مراحل احلياة  التقدم بطلبات حمددة خبصوص العالج والرعاية       

وُيلمِّح املقرر اخلـاص إىل     .  يف بعض األحيان جتاهل هذه القرارات      وكتابة، يتم مسبقاً  مبكر  
الدور احليوي ملوفري الرعاية الصحية يف احلصول على املوافقة وإىل قلة تـدريب مـوظفي               

  . الرعاية الصحية املعنيني بنقل املعلومات إىل املسنني

  الشيخوخة واإلعاقة   -حاء  
 أن الـشيخوخة    إالّة مبثابة إعاقة يف حد ذاهتا،       يف حني أنه ال ميكن اعتبار الشيخوخ        -٥٨

وبعض األمراض اليت هلا صلة مباشرة بالشيخوخة، مثل مـرض          . ميكن أن تؤدي إىل اإلعاقة    
         ويؤكـد . لزهامير أو باركنسون، هي من األسباب الرئيسية لإلعاقة يف صـفوف املـسنني            أ

__________ 

احلق يف الصحة ورد النص عليه يف معظم معاهدات حقوق اإلنسان األساسية، مبا فيهـا اإلعـالن العـاملي      )٢٢(
شخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد           حلقوق اإلنسان، واتفاقية حقوق األ    

 . السنيقوم علىاملرأة، واتفاقية حقوق الطفل، اليت تتضمن حداً 
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. )٢٣( الشيخوخة واإلعاقة يف مجيع املناطق      العالقة بني  ٢٠١١ التقرير العاملي حول اإلعاقة لعام    
والشيخوخة واإلعاقة عامالن ميكن أن جيعال، منفردين أو جمتمعني، من الـشخص عرضـة              

 انطالقاً من انتهاك حرية التنقل بـسبب احلـواجز          -جملموعة من انتهاكات حقوق اإلنسان      
  . واملستنريةاملادية ووصوالً إىل العالج الطيب بدون موافقة الشخص املعين احلرة

واملسنون ذوو اإلعاقة كثرياً ما جيدون أنفسهم يف وضع ال حول هلم فيه وال قوة ويف        -٥٩
            حالة ضعف قد يكونون فيها حتت السيطرة الكاملة لـشخص آخـر، أو يف دور رعايـة                 
                     أو مؤسسات أخرى أو عندما يكونون حتت الـتحكم احلـصري ملقـدمي الرعايـة هلـم                

ويف سياق معني، ميكن لإلعاقة اخلاصة بفرد ما أن جتعل مـن هـذا     . أو أوصيائهم القانونيني  
  ).A/63/175انظر الوثيقة (الشخص شخصاً معتمداً على غريه وهدفاً سهالً إلساءة املعاملة 

  املسنون يف السجون والوصول إىل العدالة  -طاء  
           جمموعة جديـدة مـن التحـديات الـيت        يطرح تزايد نزالء السجون من املسنني         -٦٠

         وتوفري ظروف احتجـاز آمنـة،      . )٢٤(مل تستكشفها عملياً آليات رصد املعاهدات حىت اآلن       
وال سيما للمسنني الذين هم حباجة إىل دعم خاص، يتطلب اعتبارات خمتلفة متاماً من قبيـل                

ل املرافق والزنزانات، وتوفري محاية خاصة      املزيد من املالبس يف الشتاء، وترتيبات للتنقل داخ       
هلم لوقايتهم من العنف واالبتزاز داخل السجن، وتوفري فرص للتعلـيم والتـدريب املهـين               

اخلاصـة  وسجن املسنني قد حيتاج إىل إنفاق مايل أكرب بسبب االحتياجات           . همتتناسب وسنّ 
ف مثل اخلرف واإلعاقة املزمنـة      بظروذات الصلة   ، على سبيل املثال، بالقيود املعرفية       املتصلة

ويسعى املسؤولون عن السجون جاهدين إىل مواجهة هـذه         . مراحل احلياة آخر  واملرض يف   
التحديات، وذلك أحياناً بسبب قلة املوارد، وعدم كفاية التخطيط وقلة التـدريب املالئـم              

  . للموظفني
ذا كان استمرار احتجاز     ما إ  مسألةومن بني املسائل األخرى اليت آن األوان لبحثها           -٦١

يتناسب مع العقوبة القاسية وما إذا كان جيب تطبيق اعتبـارات إنـسانية علـى                املسنني ال 
         اجلـزاء، وتقييـد احلركـة، والـردع،         -ونظراً ألغراض العقاب    . السجناء يف سن معينة   

حتجاز يف نظام   كون هناك مربرات ُتذكَر إلبقاء العديد من املسنني يف اال         ت  قد ال  -والتأهيل  
بل إن أشكال العقاب البديلة ميكـن تفـضيلها باالسـتناد إىل            . السجون يف حاالت معينة   

  .االعتبارات املالية والعملية وتلك املتعلقة حبقوق اإلنسان

__________ 

 ).٢٠١١مالطة، (انظر منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل،  )٢٣(
ـ راء  املسنون و انظر منظمة رصد حقوق اإلنسان،       )٢٤(             يـات الـسجناء املـسنون يف الوال  : بان الـسجون ضق

 ).٢٠١٢ (املتحدة
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وفيما يتعدى نظام السجون، حيتاج الوصول إىل العدالة بشكل عام إىل تعزيز وعـي       -٦٢
         وكـثرياً  . ساعدة القانونية وزيادة توافر سبل االنتصاف الفعالة      املسنني حبقوقهم القانونية وامل   

ما خيشى املسنون التبليغ عن االنتهاكات أو سوء املعاملة بسبب اعتمادهم على املسيء إليهم،          
وضـمان  . واخلوف من املضاعفات، والقلق إزاء قلة الدعم أو قلة اإلملام باآلليات املوثوقـة            

لمسنني ضروري لضمان تطوير الدول لقوانني وسياسات تراعي الـسن          املشاركة السياسية ل  
  . لتنفيذ الوصول إىل سبل احلماية الالزمة وتعميمها

  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
إن االهتمام املكرَّس لوضع املسنني والتحديات املتعلقة بذلك علـى املـستوى              -٦٣

. ضوية املعين بالشيخوخة أمر مرحَّـب بـه       الدويل نتيجة إنشاء الفريق العامل املفتوح الع      
، واسعة وتتيح   ٦٥/١٨٢ومهمة الفريق العامل، كما كلفته هبا اجلمعية العامة يف قرارها           

فرصة هامة الستكشاف الثغرات يف اإلطار الدويل وكذلك لتسليط الضوء على املزيد من          
  . الوسائل والتدابري ملعاجلتها

التحديات اخلاصة والعاجلـة يف جمـال حقـوق         وحالة املسنني تطرح عدداً من        -٦٤
 هذا التقرير فإن هذه التحديات تتعلق بالتساوي بـاحلقوق املدنيـة            يبّينوكما  . اإلنسان

والتمييز على أساس الـسن، والرعايـة       . والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية   
 والـسكن   ،لغذاء الكايف الطويلة األجل، والعنف وسوء املعاملة، واحلماية االجتماعية، وا       

 والـصحة،   الالئق، والعمل احملترم، والوصول إىل املوارد اإلنتاجية، واألهلية القانونيـة،         
، هي بعض من جماالت القلق األشد إحلاحاً، إذ تزيد مـن            والدعم يف آخر مراحل احلياة    

وعـة  تفاقم كل منها الثغرات املعيارية والعملية يف احلماية، ويطرح كل واحد منـها جمم             
  . مسائل تستحق حتليالً مستفيضاً وتنظيماً

وميثل املسنون شرحية واسعة ومتنامية من السكان، ويعد تواجدهم حتوالً هاماً يف              -٦٥
ومل يعد من املمكن جتاهل املـسنني بوصـفهم         . النسيج االجتماعي يف مجيع مناطق العامل     

  .بالسنأصحاب حقوق يواجهون حتديات يف جمال حقوق اإلنسان هلا صلة 
والترتيبات احلالية على املستويني الوطين والدويل حلماية حقوق اإلنسان للمسنني            -٦٦

وحيتاج األمر إىل القيام دون مزيد إبطاء باختاذ تدابري خاصة لتعزيـز نظـام              . غري مالئمة 
وعلى الدول األعضاء أن تستكشف خمتلف التدابري، مبا يف ذلك . احلماية الدولية للمسنني

 دويل جديد مكرس هلذه املسألة، ووالية جديدة يف إطار اإلجراءات اخلاصـة             وضع صك 
برعاية جملس حقوق اإلنسان، وتعميم حقوق اإلنـسان للمـسنني يف كافـة اآلليـات               

  .والسياسات والربامج القائمة

        


